
Нерухомість

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегля-
ному будинку на вулиці Г.-
Артемовського. Загальна площа 
32,1 кв.м. Четвертий поверх. Со-
нячна сторона, засклений балкон, 
ремонт, газова колонка, лічильник 
на воду. Ціна 32 тисячі. (050) 
3780433.

  Однокімн.кв., 3/9-пов. цегл. буд., 
29кв.м, м.Луцьк. (0332) 795376; 
(050) 2950296

  Однокімн.кв., 31.5/18.9 кв.м, 
2-й поверх, вул.Січова. (063) 
1734438

  Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 
кв.м, в зданій новобудові, 4/9-пов. 
цегл. буд., автономне опален-
ня, без посередників.  (099) 
1455573; (095) 8405060

 ДВОКІМН.КВ., 40.8 КВ.М, НА 
ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ, В ЦЕНТРІ 
ЛУЦЬКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ, 
МОЖНА ПІД ОФІС. (099) 
4439345, АНАТОЛІЙ

  Трикімн.кв., вул.Новочерчицька, 
1/23, 1/5-пов. цегл. буд., житло-
ва пл.67 кв.м, є лоджія, балкон, 
465000грн, від власника. (050) 
7267118; (097) 4086553

  Луцьк, вул.Зарічна, 48, поблизу 
ГМ "Наш край", будинок, незавер-
шене будівництво, змурований 
до перемичок, 17х11м, комуні-
кації поруч, земельна ділянка 
0.10га, є 25 куб.м газоблоків, 5000 
червоної цегли, в середині моно-
літна плита. (066) 2644071; (063) 
7882889

  Рожище, двоповерховий 
будинок 230 кв.м, надвірні спо-
руди, є трифазна лінія, вода, газ. 
Можливий обмін на однокімн.кв.  
(03368) 21521 (Рожище); (096) 
6953624

 Малий Окорськ, будинок з 
мансардою, на березі озера, 160 
кв.м, телефон, світло (трифазна 
лінія), газ, вода, опалення, з/д 
1.17га, огорожа, сад, господарські 
будівлі, ціна за домовленістю. 
(050) 6325824

 ПОБЛИЗУ ДУБНІВСЬКОГО 
КІЛЬЦЯ, БУДИНОК, НЕЗАВЕР-
ШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, ЗРОБЛЕНІ 
ЧОРНОВІ РОБОТИ, ЗЕМЕЛЬНА 
ДІЛЯНКА 0.10ГА, Є ЖИТЛОВА 
ТИМЧАСІВКА ТА НАДВІРНІ СПО-
РУДИ, ЦІНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
(066) 1576045

  Скобелка Горохівського р-н, 
3км від Горохова, будинки новий 
та старий, є вода, газ, Інтернет, 
телефон, земельна ділянка 0.18 та 
0.08га. (050) 1975016

  Рожище, будинок 60.1 кв.м, три 
кімнати, кухня, коридор, хлів, 
льох, огорожа, криниця, світло, 
документи на газ, земельна ді-
лянка 0.10га, від власника. (050) 
9403929; 9521484

  Зелена, Горохівського р-ну, 
будинок цегляний, є сарай, лох, 
літня кухня, сад, поруч ліс. (050) 
1043975, Микола Михайлович

  Продається половина будинку в 
центрі смт Локачі. Загальна площа 
80 кв. м. Зроблений капітальний 
ремонт. Є вода, газ, автономне 
опалення, каналізація, пластикові 
вікна.  (050)3780433

  Боратин, земельну ділянку 
0.24га, на березі р.Стир, чудо-
вий краєвид (1-ша лінія), вода, 
електрика, зроблена каналізація-
септик, газ - ведуться роботи, 
ціна за домовленістю. Можливий 
обмін на однокімн.кв., з доплатою. 
(050) 7068778, після 18.00

Піддубці, земельну ділянку 
0.12га, поблизу траси, 57000грн. 
(098) 3268615; (050) 7699866 

  Забороль, земельну ділянку 
0.12га. (0332) 795376; (050) 
2950296

  Богушівка, ділянки під забудову 
0.13га та 0.22га, є можливість 
викопати ставок та земельна ді-
лянка с.Богушівка 0.30га. (0332) 
795376; (050) 2950296

  Луцьк, вул.Мамсурова, земель-
ну ділянку 0.10га, під забудову, 
комунікації поруч, ціна за домов-
леністю. (095) 8742078

  Луцьк, поблизу ринку "Завок-
зальний", земельну ділянку 0.11га, 
комерційного призначення. 
(050) 1725868

  Рованці земельну ділянку 
0.1035га, приватизовану, від 
власника, 90000грн, торг. (095) 
6526372

  Зміїнець, земельну ділянку 
0.11га, поблизу кінцевої зупинки 
тролейбуса №3, (900м від вул.
Ковельської)комунікації поруч, 
12500, торг. (050) 9682208

  Гірка Полонка, земельну ділян-
ку 0.09га під забудову, 45500грн. 
(093) 6421736, Іван

Виготовляємо металеві гаражі та 
автонавіси будь-яких розмірів, 

помірні ціни, індивідуальний під-
хід до кожного клієнта. Доставка 
та встановлення БЕЗКОШТОВНО. 
(098) 9071417; (050) 6407504

  Гараж з підвалом, 6х4м, в коопе-
ративі навпроти фірми "Сафрон", 
АЗС "Мавекс", вул.Карпенка-Каро-
го. Можливий обмін, розгляну всі 
варіанти. (0332) 795376; (050) 
2950296

  Цегляне приміщення з підва-
лом, у смт.Торчин та приймально-
заготівельний пункт с.Струмівка. 
(0332) 728296; (067) 3610185

  Або здається в спільне ви-
користання земельна ділянка під 
забудову 0.14га, в районі комп-
лексу "Срібні лелеки",  земельна 
ділянка вільна від забудови, ціна 
за домовленістю. (095) 1341499 
Олександр

  Земельну ділянку 1га, поруч 
з трасою Луцьк-Дубно, 10км від 
Луцька, фасад 150м, зручне місце 
для бізнесу, 590/0.01га. (097) 
9087241; (067) 6820345

  Острожець, приміщення комер-
ційне, центр, 15км від Луцька, 170 
кв.м, двір, два гаражі, з/д 0.05га. 
Мож. перепланування під кварти-
ри, 1900грн/кв.м. (097) 9087241; 
(067) 6820345

Приміщення комерційного 
призначення (офіс, магазин), 

47 кв.м, Луцьк, просп.Волі, 33, 
19000грн/кв.м. (096) 2124052

  Або здається в оренду при-
міщення підвальне 110 кв.м, вул.
Чорновола, 2-б, є окремий вхід 
зі сторони ГМ "Там-Там", ціна за 
домовленістю. (095) 1341499 
Олександр

  Приміщення в м.Любомль, 
180кв.м., за адресою вул.Богдана 
Хмельницького, 6. Ціна договірна. 
(095) 1341499 Олександр

Куплю

  Куплю гараж металевий без 
місця. (050) 7677147

Здам, зніму

  Здам. Подобово однокімн.кв. 
(095) 5522586

  Здам в оренду офісні приміщен-
ня 14, 20, 40 кв.м., різні поверхи, 
по вул.Винниченка, 65. Ціна дого-
вірна. (095) 1341499 Олександр

  В оренду виробничо-складські 
приміщення площею 100-1500 
кв.м. Бокси для ремонту автомо-
білів. Зручне місце розташування, 
охорона, ціна за домовленістю. 
(050) 3782022

  Складські приміщення в орен-
ду, поблизу ринку "Завокзальний" 
та приміщення з оглядовою ямою. 
Здам в оренду земельну ділянку 
вул.Лідавська, для комерційного 
використання. (050) 1725868

ОРЕНДА. Бар село Полонка. 
Магазин с.Хорохорин. Офісні, 

складські приміщення. Гаражі з 
оглядовою ямою за адр: Луцьк, 
вул.Яровиця, 4, вул.Чернишев-

ського, 1-а. (0332) 728296; 
(067) 3610185

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 20 до 100 

кв.м, опалення, зручна тран-
спортна розв'язка, автостоянка, 

цілодобова охорона. (066) 
4963220; (067) 3348810

  Візьму в оренду продуктовий 
магазин. (066) 6301482

Зніму однокімн.кв. або куплю 
без посередників, недорого, р-н 
Відродження, ГМ "Там Там", 40-

й, 33-й квартал. (097) 5407708

Послуги

Чищення каналізацій, усунення 
засмічень, видалення жиру, 

бруду та сторонніх тіл. (050) 
7360805; (096) 4996132

Виготовлення кованих виробів. 
Кузня "Файна ковка"., www.fayna-
kovka.prom.ua (050) 2962314; 

(097) 6139185

Супутникове телебачення. Про-
даж, гарантія, сервісне обслу-

говування. Послуги електрика. 
Продаж, монтаж кондиціонерів. 
(0332) 285556; (066) 1980828

  Виконую дипломні, магістер-
ські, курсові, реферати, контроль-
ні роботи з маркетингу, менедж-
менту, міжнародної інформації, 
туризму, адміністративного, 
господарського права, етики, 
журналістики ін. гуманітарних, 
соціальних дисциплін. Швидко, 
професійно.  (0332) 250410; 
(050) 9129641; (098) 7017093

  Спилювання дерев, корчування. 
(0332) 728719; (099) 2294566

  Вантажні перевезення а/м 
"Рено-Преміум", в/п 22т та іншими 
а/м, в різних напрямках. Візьму 
попутній вантаж. Ліц.АВ485128. 
(050) 6985989; (067) 3615154

Адвокат Деркач Денис Воло-
димирович м. Луцьк, вул. Б. 

Хмельницького 42, 3 поверх, 
каб. 5, антиколекторська ді-
яльність, представництво в 

судах, юридична допомога в 
цивільних, адміністративних, 

господарських та кримінальних 
справах, юридичне обслугову-

вання фірми, інші види юридич-
ної допомоги  (067) 3342761.

Автомото

  Продам. Фольксваген-Бора 
2004р., 1.6л, бензин, повний 
"фарш", ціна за довленістю. 
(050) 1360234

  Продам. ГАЗ-53 1984р., термо-
буда, газ-бензин, 7 балонів облег-
шені, у хорошому стані, 14000грн. 
(095) 1518031

  Куплю будь-який а/м: аварій-
ний, потребуючий ремонту, після 
ДТП, пожежі. (050) 2764534

  Продам. ЛуАЗ "Волинянку", мож-
на на запчастини, 3000грн. (066) 
1090191

  Ремонт а/м після ДТП, витягу-
вання на професійному стенді, 
зварювально-рихтувальні роботи, 
підготовка до фарбування та фар-
бування, полірування, антикоро-
зійна обробка; ремонт бамперів. 
(066) 1090191

  Продам. Фольксваген-Тран-
спортер -Т4 2003р., 2.5тді, ван-
тажопасажирський, білий колір, 
86500грн. (096) 5419477; (099) 
7082353

  Продам. Мотоцикл МТ-1036, 
вдосконалений, подовжена база, 
електростартер, нова поршнева. 
(067) 6880093; (095) 0606070

  Продам. Опель-Комбо 2007р., 
1.3л, свіжопригнаний, пасажир-
ський. (0332) 795376; (050) 
2950296

 ПРОДАМ. ТРАКТОР САМО-
РОБНИЙ, ДВИГУН ДИЗЕЛЬ Д-144, 
ВОМ ГІДРАВЛІКА. ЗВАРЮВАЛЬ-
НИЙ АГРЕГАТ САК, ДВИГУН ДИ-
ЗЕЛЬ Д-144, У РОБОЧОМУ СТАНІ. 
(095) 1234322; (096) 4443587

  Продам. Трактор Т-25; плуги 
2х30, двигун Д-240. (050) 
1669111; (096) 1399028

  Трактор МТЗ-82 1996р., Т-150, 
двигун ЯМЗ-238. Комбайн зер-
нозбиральний "Джон-Дір-965Н", 
в робочому стані є січкарня, 
недорого. Можливий обмін на с/г 
продукцію. (096) 7538061

  Продам міні-трактори б/в, з 
фрезою, Японія; надаю послуги 
по ремонту тракторів. (050) 
6473540; (093) 2745688

  Продам. Косарки роторні, 
кінні, грабарки, борони, копачки, 
культиватори, плуги, сівалки, 
млини, обприскувачі, саджалки та 

запчастини до них, гуртом, вроз-
дріб. Комбайни картоплезбираль-
ні "Анна", "Болько", "Карлик" та ін.  
(050) 2305189; (067) 1253737

  Продам. Трактор Т-25 1985р., 
без кабіни та 1986р., 1989р., 
1991р., 1995р., з кабінами, при-
везені з-за кордону, помірні ціни. 
Картоплекопачки дво-, однорядні, 
нові та б/в; преспідбирачі "Клаас", 
"Сіпма", "Вельге", "Джондір" та ін. 
(050) 2305189; (067) 1253737

  Продам. Автономні та допо-
міжні обігрівачі. (095) 2458140; 
(097) 2447555

  Ремонт підвісок, двигунів, 
коробок передач, рихтувально-
зварювальні роботи, фарбування, 
ремонт після ДТП; ремонт елек-
трообладнання, пайка радіаторів, 
бензобаків. (0332) 726246; (050) 
1761459

Будівництво

  Продам. Металочерепицю, ме-
талопрофіль, комплектуючі різних 
країн-виробників, широкий вибір, 
низькі ціни. Заміри, кошторис, 
доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (096) 7157343

Французькі натяжні стелі. 
Якісно.  (0332) 269182; (066) 

5922882; (097) 6808868

  Продам. Пиломатеріали обрізні 
та необрізні, хвойних порід, будь-
яких розмірів. Прийму замов-
лення на пиломатеріали. (096) 
5419477; (099) 7082353

  Продам. Дошку обрізну, 30мм, 
850грн/куб.м та необрізну до-
шку 20мм, 400грн/куб.м. (099) 
7082353; (096) 5419477

  Продам. Відсів, щебінь, пісок 
дрібний та крупний, цегла біла та 
червона, глина, чорнозем, тор-
фокрихта, дрова, вугілля. (050) 
1566665; (067) 3618487

  Продам. Цеглу червону, білу; 
щебінь різних фракцій, відсів, 
пісок, чорнозем, торф. Можлива 
доставка. (050) 5299520

СХОДИ. Виготовлення та вста-
новлення різних конструкцій, 
проектування за індивідуаль-
ними замовленнями. (066) 

1262300; (093) 6914699

  Продам. В мішках та насипом: 
пісок, щебінь, відсів, керамзит а 
також цегла нова та б/в, біла і чер-
вона, земля, глина, дрова дубові. 
Можлива доставка на поверх, 
вивіз сміття. (050) 7227271; (096) 
8000567

Піноблоки та газоблоки вироб-
ник: Білорусь, Обухів, Бровари, 

з доставкою. (0332) 93818 
(Ратно); (097) 7171691; (099) 

3627425

  Ворота з хвірткою (металеві, 
важкі), з елементами ковки. 
(067) 3328775, Юрій

Продам в упаковці та без, на 
цементний розчин та клей, за-

мовлення від 1-го куб.м. та більше, 
доставка безкоштовна. (03366) 

93381 (Ратно); (097) 3532712, www.
bilorusblok.vneti.com.ua, e-mail: 

office_ura@mail.ru, 

  Свердловини та їх обслугову-
вання, у Волинській обл. (050) 
5178751; (096) 4633888; (066) 
5726636

Виготовляємо металеві та 
дерев'яні конструкції: дачні 

будинки, бані, магазини, кіоски, 
павільйони, гаражі, автонаві-
си, шиномонтажі, автомийки, 

міні-офіси, вольєри, ангари та ін. 
Доставка по Україні, безкоштовна, 

низькі ціни. (098) 9071417

 ПРОДАМ. МЕТАЛОЧЕРЕПИ-
ЦЮ, ПРОФНАСТИЛ, "RUUKKI 
FINNERA", "SYPER KATEPAL", 
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДАХУ. 
ЗАМІРИ ТА ДОСТАВКА БЕЗКО-
ШТОВНО. (098) 3586246

  Виконую всі внутрішні роботи: 
шпаклювання, штукатурення, 
шпалери. Якість гарантую, чоло-
вік без шкідливих звичок. (097) 
3419294, Володимир

  Послуги електрика у квартирах, 
будинках, на дачах: заміна старої 
ел/проводки, заміна та встанов-
лення світильників, вимикачів, 
розеток та ін. роботи. (050) 
2454323; (096) 4869454

  Виконуємо всі види внутрішніх 
робіт: гіпсокартон, шпаклювання, 
стяжка, ламінат, плитка, мозаїка. 
(050) 5676596

Виконую всі види внутрішніх 
робіт: стяжка, штукатурка, шпа-
клювання, гіпсокартон, плитка, 
вагонка, шпалери, ламінат та ін. 

(095) 2596407

Робота

  Терміново на роботу потрібна 
прибиральниця: серйозна, відпо-
відальна людина, без шкідливих 
звичок. Віком 23-40 років, з/п 
висока. (066) 8717858

Потрібні з досвідом роботи: 
шеф-кухар, кухар, офіцант. 
(0332) 727269, 728296; (050) 

5007921 

  Візьму на роботу шиномонтаж-
ника, зарплата висока, можливе 
офіційне працевлаштування. 
(050) 5169617

  Візьму на роботу шиномонтаж-
ника, зарплата висока, можливе 
офіційне працевлаштування. 
(050) 5169617

 ПОТРІБНІ: КУХАР З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ, ОФІЦІАНТИ МОЖНА 
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, З/П ЗА 
ДОМОВЛЕНІСТЮ. ПАБ "ГОРИЩЕ". 
(095) 5707772; (050) 7186104

  Візьму на роботу мийників 
а/м та шиномонтажників. З/п за 
домовленістю. (095) 8961411; 
(095) 3553352

  Візьму на роботу автослюсарів. 
З/п за домовленістю, досвід робо-
ти обов'язковий. (095) 8961411; 
(095) 3553352

  ВІЗЬМУ НА РОБОТУ ВОДІЯ 
(КАТ.Е) НА А/М КАМАЗ-4310 
З МАНІПУЛЯТОРОМ. (050) 
6780153; (050) 1979204, ОЛЕК-
САНДР

  Працевлаштування за кор-
доном, робочі запрошення (6 
місяців, рік), Інтернет реєстрація, 
анкети, страховки. Вакансії у 
Польщі: будівельники, зварю-
вальники, токарі, водії-далекобій-
ники, с/г роботи, ферми та ін. Ліц. 
АВ№585191, від 10.07.12р., МСПУ. 
(0332) 723738 (Луцьк); (050) 
3731019, Луцьк, вул.Кафедральна, 
25

Потрібні робітники на збирання 
овочів, яблук у садах, помідо-
рів, огірків, грибів. Парники, 
теплиці, м'ясні цехи та птахо-
ферми, с/г роботи; будівель-
ники, різноробочі, наявність 

закордонного паспорту. (096) 
2301681; (099) 4304509, Андрій

  Візьму на роботу малярів, пли-
точників. (066) 2222313

  Терміново потрібен на роботу 
робочий-поклейщик, відряджен-
ня, вахта, житло, харчування та 
проїзд надаються, з/п 5600-
8200грн. (095) 8969696

  Потрібен продавець в зо-
омагазин. (050) 8884990; (099) 
6333886

  Запрошуємо на роботу в салон 
краси маникюрниць, перукарів 
чоловічого та жіночого залів.  
(066) 9473315; (050) 5174011

  На роботу потрібні охорон-
ники, вік 25-50 років. (050) 
0723881; (099) 2578135

  Візьму на роботу водія кат.Е, 
для міжнародних вантажних 
перевезень. (095) 8824607; 
(067) 3320506

  Работа дома для всей семьи. 
Доход 2500грн/месяц. Подроб-
ности почтой. От Вас: вложить 2 
конверта., 87502, Мариуполь До-
нецкой обл, а/я 2075 "Новация", 
e-mail:novaship@list.ru

На роботу потрібні бармени та 
офіцанти. (099) 5055556

Візьму на постійну або тим-
часову роботу ШВАЧКУ з 

досвідом роботи на промисло-
вому швейному підприємстві 

у м.Луцьк. (0332) 728261, 
9.00-17.00; (050) 5395421

Візьму на роботу торгового 
представника, з досвідом 

роботи по Луцьку (продукти 
харчування), графік понеділок-

субота, з/п за домовленістю. 
(050) 7867900; (097) 7843659

  Потрібен кухар та бармен у 
кафе-бар, на АЗС "Укрнафта", 
вул.Карпенка-Карого, 1. (066) 
6254404

Потрібні активні бізнес-парт-
нери для співпраці компанії 
з американською компанією 

"Forever living Produkts". (050) 
6950787; (098) 4607538

Візьму на роботу столяра-ме-
блевика з досвідом виготов-

лення корпусних меблів з ДСП, 
спеціаліста по поклейці кромки 
ПВХ, порізника ДСП. З/п за до-
мовленістю. (050) 3397732

 Шукаю роботу масажиста, 
м.Луцьк. (066) 4183965

Фермер

  Продам. Цуценят німецької 
вівчарки, від робочих батьків з 
хорошим родоводом. (095) 
4092868; (063) 1021802

  Продам цуценят такси. (066) 
9374320

  Продам. Жом, дрова, торфо-
брикет, торфокрихта. Доставка. 
(095) 5355663; (097) 7516430

РІзне

  Продам. Пральні машини-авто-
мати, морозильні камери, б/в, у 
хорошому стані. (050) 5627726

 ПРОДАМ. ТОРГОВЕ ОБЛАД-
НАННЯ: ДЕРЕВ'ЯНІ ПОЛИЦІ З 
МАГАЗИНУ, ПОЛИЦЯ "МОДЕРН-
ЕКСПО", КОМП'ЮТЕРНИЙ СТІЛ-
СТІНКА. (099) 3166209

  Хочете знайти скарб? Ви хочете 
проводити вільний час з корис-
тю? Продаємо металошукачі 
фірми "Garrett", "Fisher", "Mirelab", 
"Кощей". (095) 8288066; (098) 
0353350, www.kyrkyl.at.ua

  Продам. Одноконтурний котел 
"Вайленд", б/в та газова колонка 
"Вайленд", б/в. (050) 6705787

  Продам. Верстат для нарізання 
чашок в оциліндрованих коло-
дах, з фрезами, діам. 15, 18, 20см, 
6500грн. Верстат торцювальний 
для поперечного торцювання 
деревини, 4500грн. (096) 
5419477; (099) 7082353

  Куплю. Ювілейні монети Украї-
ни, СРСР та царські рублі. (050) 
9010931; (097) 2052593, Микола

 ПРОДАМ. КОТЕЛ "BUDERUS 
LOGANOG234", Б/В, 14000ГРН, 
ТОРГ; КОНВЕКТОР ГАЗОВИЙ, ГИИ 
- 15, КОМПЛЕКТОВАНИЙ РЕФ-
ЛЕКТОРОМ ТА ЕЛЕКТРОННОЮ 
АВТОМАТИКОЮ ВКЛЮЧЕННЯ ТА 
КОНТРОЛЮ ГОРІННЯ, 1500ГРН. 
(050) 1963707

  Загублений гаманець корич-
невого кольору з посвідченям 
водія винаним на ім'я Гнітецького 
В. В., прохання повернути за ви-
нагороду. (067) 3996591; (095) 
5062592

  Втрачену залікову книгу ВС№ 
33321866 08-11/03Н видану 
ЛГУ 01.09.2008р., на ім'я Дулеби 
Олени Федорівни, вважати не-
дійсною.

  Віддам грайливе кошеня у 
добрі руки. 2 місяці, привчене 
до туалету.(097) 8635830
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